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▪ Cine suntem: Echipa AGORA Consulting 
 

 

 

 

 

 

 

 

▪ În cadrul parteneriatelor cu clienții noștri, excelăm la: 

 

 

LIFE COACHING; 

- Program complet de valorificare a potențialului maxim individual; 

EXECUTIVE COACHING 

- Program de dezvoltare a competențelor personale și manageriale pentru poziții de Top 

Management, Middle Management și Low Management în organizații; 

GROUP COACHING 

- Proces de descoperire și dezvoltare a mix-ului de competențe și talente în cadrul echipelor 

de execuție sau manageriale; 

 

 

COMPANY VISION 

- Construcție de viziune, misiune și valori organizaționale; 

BUSINESS TRANSFORMATION PROCESS 

- Procese de transformare organizațională; 

- Sisteme manageriale și pachete de unelte; 

MANAGEMENT SYSTEM 

- Recrutare și programe de inducție; 

DIAGNOZĂ ORGANIZATIONALĂ 

- Analiză climat organizațional; 

- Identificare high-flyers și drag-feet; 

- Diagnoze dinamică de echipă; 

BUSINESS TRANSFORMATION OFFICERS 

- Recrutarea și inducția agenților de transformare organizațională; 

INDUCȚIE 

- Instruirea corectă și completă a angajaților existenți sau nou intrați în companie pe  

competențe de specialitate, competențe de proces și comportamente dezirabile în 

organizație. 

 

Dragoș Bîrlea 

Business Transformation Facilitator 

Life & Management Coach 

Mihai Babici 
Business Transformation Coordinator 
 

Ana Moldovan 
Business Transformation Consultant 
 

Mihály Vajda 
HR Transformation Consultant 
 

Iosif Chelaru 
Business Transformation Officer 
 

COACHING 

BUSINESS TRANSFORMATION UNIT 
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Etapa 1

Analiza si evaluarea 
preliminara - discutii cu Top 

Management

Prezentarea conceptului 
Business Transformation 

Process

Etapa 2

Recrutare si Selectie 
candidati

Prezentare document  
final si timeline 

desfasurare proiect 

Analiza si evaluarea
companiei in vederea 
pregatirii planului de 

inductie

Etapa 3

Inductia - faza 1

2 Saptamani- la 
sediul Agora

Inductia - faza 2

On the job 
training

Etapa 4

Supervizare -
faza 2

On the job 
Training cu 

supervizare BT 
Coordinator 

(Agora)

MÂNA DREAPTĂ A DIRECTORULUI GENERAL   

SAU BUSINESS TRANSFORMATION OFFICER  

1. Recrutarea și instruirea a unui angajat junior, care să gestioneze sistemul managerial al 

directorului general și stadiul implementării proiectelor de dezoltare în companie; 

2. Construcția unui mod de lucru prin care Directorul General să poată  urmări proiectele de 

dezvoltare din companiei; 

3. Construcția unui vector de schimbare organizațională. 

1. Program de instruire managerială (inducţie) pentru angajat. 

2. Suport constant pe întreg ciclul managerial prin întâlniri săptămânale (Skype sau vizite la 

sediul partenerului) şi supervizarea din partea Coordonatorului de BTO, responsabilul Agora 

Consulting; 

3. Se utilizează unelte folosute cu succes în peste 30 de poziții similare, agreate cu Top-

Managementul și care vor asigura funcționarea în parametri a sistemului de management; 

4. O parte din uneltele manageriale sunt puse la dispoziția BTO de către echipa Agora 

Consulting, împreună cu un training detaliat ce acoperă toate ariile managementului: 

analiza, planificarea, coordonarea, comunicarea, motivarea și controlul; 

5. Program de instruire și supervizare pe termen, lung, minim 6 luni de zile de la start. 

     1-2 luni pregătire proiect şi recrutare + 3 luni inducţie + 3 luni supervizare                                                                                                                                                 

  

 

 

 

  

OBIECTIV: 

BENEFICII: 

DURATĂ PROIECT 

  

      ~1 lună 

  

3 luni 

  

    3 luni 

CONȚINUT ȘI DERULARE PROIECT 
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PARTENERIATELE CARE NE RECOMANDĂ 

Colaborarea cu DORSAN Impex, începută încă din 2009 înseamnă: 

- Coaching de management pentru conducerea de top a companiei; 

- Trainingul si pregătirea unui Asistent Manager care acum migrează spre poziția de HR 

Manager sub supervizarea noastră; 

- Implementarea unui sistem de inducție pentru noii intrați în organizație; 

- Recrutarea, inducția și supervizarea unui Business Transformation Officer® responsabil 

de Pilonul 1 – Piața si satisfacția clientului; 

- Introducerea unui sistem de management cu cicluri săptămânale și lunare. 

- Implementarea și supervizarea proceselor de transformare și inovare în companie 

(management vizual, cercetarea satisfacției clienților, etc.) 

 

Colaborarea cu REVA Simeria, demarată în 2007 și care continuă în prezent s-a materializat în: 

 

-  Diagnoza organizațională care a stat la baza unei restructurări masive a companiei în anul 2008; 

-  Traininguri de Comunicare, Management, Leadership; 

-  Demararea unui proces de transformare bazat pe Business Transformation Plan®  

-  Identificarea unui nucleu în cadrul companiei care poate demara procesul de Transformare și 

organizarea unor Coaching-uri de Grup; 

-   Recrutarea, inducția și supervizarea unui Business Transformation Officer® responsabil de 

sistemul de management în REVA SA; 

-   Recrutarea și inducția unui HR Manager; 

-   Implementarea unui sistem de inducție personalizat organizației în colaborare cu noul HR 

Manager. 

 

În cadrul parteneriatului cu EVW HOLDING am desfășurat pe perioada a 1 an și 6 luni un proiect 

larg de transformare organizațională. 

În acest timp s-a lucrat pe baza a doua Business Transformation Plans® (unul inițial de 6 luni si 

apoi unul pe 12 luni) care au însemnat printre altele: 

  -  Construirea și implementarea viziunii și misiunii organizaționale, implementarea unui sistem 

de management care  să includă atât Headoffice-ul cât cele 9 locații din teritoriu; 

  -   Derularea proceselor de transformare organizațională în HO și în 9 dealeri prin 

implementarea de Business Transformation Officers®; 

 -   Proiecte de Management Vizual si 5S dedicate forței de vânzări si service-urilor de camioane 

din fiecare locație; 

-    Introducerea Bugetelor Operaționale pentru forța de vânzări; 

-    Restructurarea aproape totală a echipei de management; 
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Expertiza pe industrii 

 

Automotive                       

Producție 
industrială  

 

   

IT & Online 

Transport  
&  
Distribuție 

Servicii 
 & 
 Outsourcing 
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Contact
 

 

 

AGORA CONSULTING CONTACT 

Dragoș Bîrlea                                                                                                    
Life & Executive Coach                                                                                    
Agora Consulting   
Str. Iosif Vulcan, nr. 14                                                                    
400065 Cluj-Napoca                                                                                         
+40 723 142 836                                                                                              
dragos.birlea@agoraconsulting.ro 
 
Ana-Maria Ivan 
Business Transformation Consultant 
Agora Consulting 
Str. Iosif Vulcan, nr. 14                                                                    
400065 Cluj-Napoca                                                                                         
+ 40 746 034 215 
ana.ivan@agoraconsulting.ro 
 
Mihai Babici 
Business Transformation Coordinator & Business Development 
Agora Consulting 
Str. Iosif Vulcan, nr. 14                                                                    
400065 Cluj-Napoca                                                                                         
+ 40 742 083 888 
mihai.babici@agoraconsulting.ro 
 
Mihaly Vajda 
HR Consultant 
Agora Consulting 
Str. Iosif Vulcan, nr. 14                                                                    
400065 Cluj-Napoca                                                                                         
+ 40 733 048 324 
vajda.mihaly@agoraconsulting.ro 

Iosif Chelaru 
Business Transformation Officer 
Agora Consulting 
Str. Iosif Vulcan, nr. 14                                                                    
400065 Cluj-Napoca                                                                                         
+ 40 764 752 703 
iosif.chelaru@agoraconsulting.ro 
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